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HET IS KOUD BUITEN
In sommige landstreken is het een gebruik, dat het
gezinshoofd een boom plant zodra de eerste mooie
dagen van het nieuwe seizoen aanbreken. Dit plaatje
doet daaraan denken. Februari moet volgens de deskundigen altijd zes zonnige lentedagen geven. Misschien zijn die dagen bij het verschijnen van dit nummer al op, misschien komen ze nog. Maar de boom
is geplant, al is het dan geen boom die uit zichzelf
verder zal groeien. Om de beeldspraak te verlaten:
dit plaatje, genomen terwijl de zon het tafereel bescheen, is bedoeld als een klein eerbetoon aan alle
medewerkers bij onze vennoten, die deze winter buiten hun dagtaak hebben verricht.
Ook voor hen zijn nu weer betere tijden in zicht, al
kan het nog vriezen en dooien.
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Dit blad is het personeelsorgaan van de
Industrieele Handclscombinatie Holland,
gevestigd in Den Haag. Het verschijnt
iedere maand op de Ie woensdag na de
vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden
van de in I . H . C . Holland verenigde
bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud
is beschermd krachtens de Auteurswet.
Firma-redacteuren: G . Martens (Conrad-Stork), M . Wink (Werf Gusto),
W. C . Boer (De K l o p ) , A . Heystek
(J. en K . Smit), J . Koutstaal ( L . Smit
& Zoon) en R . Lafèbre (Verschure).

CO 474
NOG EEN GROTE

WERK
AAN DE

•II

„GEOPOTES'
„De „Geopotes VI" wordt de grootste sleephopperzuiger, niet alleen van
I.H.C. Holland maar zelfs van
Europa.
Dit schreven wij in Het Zeskant van
juli vorig jaar. En we zijn nog steeds
bijzonder verheugd over deze vererende opdracht.
Veel voorbereidende werkzaamheden
tot de bouw van de Geopotes VI
heeft onze vennoot L. Smit en Zoon
reeds verricht.
Nog meer voldoening geeft het voor
ons allen en in het bijzonder voor de
mensen, die aan deze opdracht werken, dat de opdrachtgever van de
Geopotes VI, de Koninklijke Maatschappij tot het uitvoeren van Openbare Werken „Adriaan Volker" N.V.
in het begin van deze maand een zusterschip van deze sleepzuiger bij ons
heeft besteld.

Dit wordt de Geopotes VHI.
Opnieuw een sleepzuiger met een
buninhoud van 4000 ms en een totale
lengte van 106 meter.
Voor de aandrijving van de schroeven en de zandpomp zullen SmitBolnes dieselmotoren worden ingebouwd. Voor genoemde twee sleepzuigers zal de nieuwe fabriek van
Smit en Bolnes te Zierikzee diesels
moeten leveren met een totaal vermogen van meer dan 15.000 pk.
Beide schepen krijgen conische bodemkleppen, waarvan het ontwerp
bij L . Smit en Zoon is ontwikkeld.
De bouw van de Geopotes VI en de
Geopotes VIH zal gedeeltelijk gelijktijdig verlopen, want eerstgenoemde
zal nu in juni 1963 worden opgeleverd en de Geopotes VIII moet in
november daarop klaar zijn. Voor
onze vennoot L.S.Z. betekent dit

een grote uitbreiding van het werk.
Om alles op tijd gereed te kunnen
krijgen zal het casco van de sleepboot voor Wijsmuller (L.S.Z. no. 950)
bij vennoot De Klop in Sliedrecht gebouwd worden. De Klop zal ook grote gedeelten van de beide sleepzuigers Geopotes bouwen.
Een nauwkeurige lezer van Het Zeskant zal het opvallen, dat het hieronder afgedrukte algemeen plan van
de „Geopotes VIH" er anders uitziet, dan het eerder geplaatste plan
van de „Geopotes VI", terwijl wij
boven spreken van zusterschepen.
Zusterschepen zullen het echter beslist wel worden, maar hoe deze er
uiteindelijk precies zullen gaan uitzien is ook nu nog niet definitief bekend, zodat we ook onderstaand plan
nog voorlopig moeten noemen.

^ ^ e z e maand kozen wij één van de vier foto's,
die Dick Roos (afd. Leerschool Bankwerkerij van
Verschure) ons instuurde.

DEZE
MAAND

De grijze wintersfeer langs de IJsselmeerkust is voortreffelijk gekozen en de diagonale opbouw met de
palen beviel ons zeer. Als Dick zelf afdrukt moet hij
echter zijn negatief eens omdraaien. Wij hebben dit
nu door de clichémaker laten doen.
Zo wordt-ie nog fijner. De heer Lafèbre (firmaredacteur van Verschure) heeft vijf gulden voor je
klaar liggen.
15

EEN BELANGRIJKE OPDRACHT VOOR GUSTO

Werf Gusto heeft kort geleden een belangrijke en bijzondere opdracht gekregen. En wel het leveren van
twee „drijvende eilanden". „Drijvend eiland" is eigenlijk een vreemde benaming, maar ze is zó bij Werf Gusto
ingeburgerd (denk maar aan de Seashell), dat we haar blijven gebruiken. De twee drijvende eilanden dan, die
elk van een kraan van 25 ton worden voorzien, zijn bestemd voor de Rijkswaterstaat, een dienst, die zeer
belangrijke werken heeft uitgevoerd en nog uitvoert, zoals de drooglegging van de Zuiderzee en de Deltawerken.
Enkele jaren geleden heeft Werf Gusto het verplaatsbare booreiland Seashell ontworpen en gebouwd, waarbij
zij verschillende patenten heeft verworven, die nu bij de nieuwe opdracht weer zullen worden toegepast. In het
algemeen werden de drijvende eilanden tot nu toe gebouwd ten behoeve van de olie-winning in zee, maar ze
zijn — in gewijzigde vorm — voor tal van andere doeleinden te gebruiken, zoals b.v. voor het bouwen van brugpeilers, voor meteorologische waarnemingsstations, voor het plaatsen van segmenten voor tunnelbouw, voor pompstations voor het leegzuigen van hoppers enz. In feite zijn de toepassingsmogelijkheden voor de eilanden legio.
De twee eilanden, die nu gebouwd moeten worden, zijn bestemd om gebruikt te worden bij de bouw van nieuwe
pieren bij de haven van IJmuiden, waar alle zeeschepen, die Amsterdam tot bestemming hebben, moeten passeren. Als dit werk uitgevoerd is, zullen schepen tot 75.000 ton daar kunnen binnenlopen. De zuiderpier zal
een lengte krijgen van 2800 meter; de noorderpier zal 2200 meter lang worden (zie foto onder).
De twee eilanden zullen aan weerszijden van de in aanbouw zijnde pier worden geplaatst. Het vroegere systeem,
waarbij de kranen over de in aanbouw zijnde pieren rijden (met alle daaraan verbonden risico's), zal dan hebben
plaats gemaakt voor het moderne systeem van het bouwen met drijvende eilanden. Dit systeem geeft bovendien
een enorme kostenbesparing.
Ieder eiland krijgt acht palen, waarlangs het hydraulisch omhoog en omlaag kan gaan. Dank zij het Gusto-patent
kan dit stijgen en dalen snel geschieden. De palen kunnen 2 meter vrij vallen, om zodoende stevig in de steenbodem aan de voet van de pier te kunnen staan.
Wanneer het eiland op zijn palen staat, is het bestand tegen alle windkrachten en golfhoogten die voor onze
kust verwacht worden, zodat zomer en winter gewerkt kan worden. Er kan zelfs doorgewerkt worden bij windkracht 7 (Beaufort).
De hoofdafmetingen van de pontons zijn: 70 X 35 X 4,30 meter. De elektrische stroom wordt opgewekt door
drie generatoren, die aangedreven worden door dieselmotoren van totaal 250 pk bij 1500 omw/min. De hydraulische installatie wordt bediend door pompen, die aangedreven worden door 8 elektromotoren; een negende
pomp met elektromotor dient voor reserve.
De drijvende eilanden kunnen werken in water tot 18 meter diep; voor andere doeleinden kunnen de palen
worden verlengd tot 57 meter. Er komt een moderne accommodatie aan boord voor een bemanning van
16 koppen. De verblijven en de machinekamers zijn onder het dek geprojecteerd om aan dek zoveel mogelijk
werkruimte te verkrijgen.
De elektrische 25-tons grijperkranen hebben een bereik van 56 meter; bij een bereik van 25 meter kunnen zij
een last van 50 ton heffen, hetgeen genoeg is voor het monteren en demonteren van de palen. De kranen
kunnen over de gehele lengte van het ponton rijden.
Wanneer het werk aan de pieren van IJmuiden gereed zal zijn, zullen de eilanden natuurlijk elders bij verschillende werkzaamheden kunnen worden gebruikt.

De Europese Gemeenschap lijkt een ingewikkelde zaak. Er zijn allerlei Commissies, Comité's en Raden; er
is „Kolen en Staal" en er is „Euromarkt"; er is ook „Euratom". En „Straatsburg". Wat betekent dat allemaal?
Wie dat vraagt wil dus weten hoe de Europese Cemeenschap in elkaar zit en hoe zij werkt. Maar vaak gaat het
er nog meer om, te horen wat de resultaten zijn: hoe het loopt met het economisch samensmelten van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië. Deze zes landen moeten één Cemeenschap worden.
In die ene Cemeenschap — hij is dichter bij dan we denken! — zal het even normaal zijn zaken te doen in het
ene of in het andere deel, zoals het ook nu even normaal is zaken te doen Noord- of in Zuid-Nederland, of in
West- of Oost-Vlaanderen.
De Verdragen die de zes landen hebben gesloten om de Europese Cemeenschap op te richten voorzien in vrij
verkeer van personen, over de nationale grenzen heen. Bovendien voorzien de Verdragen in vrij verkeer van
goederen. Tot dat doel moeten de moeilijkheden, die er aan onze grenzen worden gemaakt als we iets willen invoeren, langzamerhand worden opgeheven. Daar zijn we hard mee bezig.
Met regelmatige tussenpozen gaat er van de invoerrechten zo'n tien procent af.
De regeringen van onze zes landen hebben zelfs besloten een enkele keer een extra tariefsverlaging toe te
passen. Ze willen de Europese Cemeenschap sneller tot stand brengen. En het zal dan ook niet zo heel lang
meer duren of de invoerrechten in de onderlinge handel tussen onze zes landen zullen verdwenen zijn. Er
behoeven toch ook geen invoerrechten te worden betaald als we in ons eigen land iets van de ene provincie
naar de andere willen brengen! Zo zal het ook mogelijk worden zonder moeilijkheden in de Europese Cemeenschap iets van het ene land naar het andere land te brengen.
Dat betekent niet dat dan alles in de Europese Cemeenschap zal zijn alsof er tussen de zes landen geen verschillen meer bestaan.
Die verschillen zijn er voorlopig nog een hele tijd.
Invoerrechten afschaffen is op zichzelf niet zo moeilijk. Het komt erop neer dat langzaamaan de bescherming
van eigen industrie tegen buitenlandse concurrentie wordt weggenomen. Maar de concurrentie krijgt daarmee
nog geen honderd procent vrij spel! Want in het ene land zal bijvoorbeeld de regering een bepaalde industrie
minder belasting laten betalen, in het andere land zullen arbeiders bepaalde sociale voordelen hebben, dan weer
zal het in het ene land mogelijk zijn goedkoop iets te vervoeren (en vervoeren is altijd nodig om de geproduceerde goederen bij de consument te brengen), ofwel de vestigingseisen zijn in het ene land heel wat gunstiger
dan in het andere land.
Dat zijn allemaal zaken die moeten worden rechtgetrokken en het duurt een hele tijd voordat dat klaar is.
Vaak is een voorschrift in een land, bijvoorbeeld een belastingvoorschrift, gebaseerd op heel oude wetten die
onderdeel zijn van een traditioneel stelsel. Zo'n stelsel is vaak erg ingewikkeld en daardoor niet zo eenvoudig
te veranderen. Ook loonstelsels kunnen in het ene of andere land heel anders zijn opgebouwd. Traditie is
niet zo maar te verloochenen!
Wie wil proberen ervoor te zorgen dat de werknemers in het ene deel van de Europese Cemeenschap ongeveer
evenveel vakantie krijgen als in het andere deel van de Cemeenschap, die moet beginnen met zich af te vragen
wat eigenlijk onder „vakantie" wordt verstaan.
Dat lijkt een beetje een domme vraag; wie weet niet wat vakantie is! Maar als we deze zaak gaan onderzoeken,
blijkt dat er in het ene land ruim vakantie is met weinig losse vrije dagen en in het andere land weinig vakantie
met veel officiële feestdagen het hele jaar door! Op den duur zal toch ook voor een probleem als dit een
oplossing moeten worden gevonden die aan allerlei omstandigheden en voorwaarden is aangepast.
Als arbeiders vrij van het ene land naar het andere land mogen verhuizen om beschikbare vacatures te vervullen, is het harmoniseren van de sociale voorzieningen nu eenmaal een zaak van belang.
Dat betekent niet dat de levensomstandigheden allemaal gelijk moeten zijn, gelukkig niet! Maar de arbeidsvoorwaarden zullen wel vergelijkbaar moeten zijn, waarbij vooral achterstanden moeten worden weggenomen.
Nu is dat een zaak die, bij het wegvallen van de economische grenzen, ook wel een beetje vanzelf gaat. Als de
mensen en de goederen vrij de grenzen over mogen, komt er alleen al daardoor veel meer eenheid in het geheel.

HET SCHOOLBOEK AANGEVULD
Wie de Europese Cemeenschap van nu vergelijkt met wat wij een paar jaar geleden Europese Cemeenschap
noemden ziet een groot verschil. De onontkoombare toekomst ligt duidelijk voor ons. Maar om die toekomst tot
realiteit te maken is het nodig het totstandkomen van de Europese Cemeenschap steeds te blijven bevorderen,
zowel op sociaal terrein als op andere gebieden. Het sluiten van een Verdrag tussen zes regeringen is op zichzelf
niet voldoende; het Verdrag, met alle voorzieningen die daartoe zijn getroffen, moet ook worden uitgevoerd.
Daartoe zijn enkele organen opgericht die samen het — onontbeerlijke — gezag vertegenwoordigen van de
Europese Gemeenschap. Een democratisch gezag: het Europese Parlement en een onafhankelijk Hof van Justitie
staan daar borg voor. De Europese Cemeenschap mag een ingewikkeld geheel lijken, zij is in alle geval een
openbare zaak.
Toen de Europese Cemeenschap begon te werken, in 1958, hadden de Europese landen zeggenschap over
allerlei gebieden in Afrika. België had zijn Kongo, Frankrijk voerde het bestuur over een grote reeks koloniën.
(0)

9

en Italië en Nederland hadden ook hun gebieden overzee (Nederlands Nieuw Guinea). Een fonds werd opgericht waaruit de Europese Gemeenschap zou putten om projecten overzee te financieren. Dat fonds bestaat
nog steeds, en regelmatig wordt bekend gemaakt dat met dat geld een ziekenhuis of een school wordt gebouwd,
een haven verbeterd of een weg wordt aangelegd, meestal ergens in Afrika. In totaal is voor die projecten meer
dan 580 miljoen dollar beschikbaar tot eind 1962. Dan heeft het fonds vijf jaar gewerkt en dat is de periode die
voor het besteden van het geld was bepaald.
Daarna zal men opnieuw een fonds moeten vormen en er zijn nog andere maatregelen in voorbereiding om de
economische en sociale ontwikkeling in Afrika te steunen. Maar het gebeurt op een andere voet dan een paar
jaar geleden. Toen het E.E.G.-Verdrag begon te werken beslisten de regeringen van onze zes landen dat de gebieden overzee met de Europese Gemeenschap moesten worden verbonden. Die band blijkt ondermeer uit het
werk van het Europese Ontwikkelingsfonds. Maar lang voor het aflopen van de termijn van vijf jaren, die
voor het Fonds zijn voorzien, zijn de meeste Afrikaanse gebieden onafhankelijk geworden. Het is nu niet meer
mogelijk onze Europese regeringen te laten beslissen over de band die Afrikaanse landen al of niet met Europa
zouden moeten handhaven. Toch is het van belang dat die band Europa-Afrika niet wordt verbroken. Europa
krijgt uit Afrika veel onontbeerlijke goederen, vooral produkten van tropische landbouw. En Afrika kan de
samenwerking met Europa goed gebruiken voor zijn ontwikkeling. Het is dus maar gelukkig dat de meeste
nieuwe, onafhankelijke Afrikaanse landen te kennen hebben gegeven dat ze met de Europese Gemeenschap
willen blijven samenwerken. Zeker zolang het Ontwikkelingsfonds werkt willen ze daaruit de toegedachte bedragen hebben.
Na 1962 zal de samenwerking door onderlinge Europees-Afrikaanse afspraken moeten worden geregeld. Overleg tussen de Europese Gemeenschap en de landen overzee is nu al in voUe gang. Groepen afgevaardigden uit
het Europese Parlement hebben Afrikaanse landen bezocht, Afrikaanse parlementsleden hebben samen met het
voltallige Europese Parlement vergaderd in Straatsburg, en de besprekingen worden voortgezet tussen de ministers uit Europa en Afrika.
De Engelssprekende landen in Afrika hebben bij contact met Europa ook belang. Zij leveren immers ook
tropische landbouwprodukten, net als de Franssprekende Afrikaanse landen, en ook hebben de Engelssprekende
Afrikaanse landen voordeel bij ontwikkelingshulp uit Europa. Toch heeft de ene groep landen, doordat het
Ontwikkelingsfonds al een paar jaar werkt, wel banden met de Europese Gemeenschap, en de andere groep niet.
Die andere groep is meer op Groot-Brittannië georiënteerd. Er is eens gesproken over een verdeeldheid die
daardoor in Afrika zou ontstaan. Maar wellicht dat met de Britse toenadering tot de Europese Gemeenschap ook
in Afrika het onderscheid tussen wel en niet met dc E.E.G. verbonden landen wat minder groot zal worden.
Zo blijkt tot in Afrika toe van wat een grote betekenis de betrekkingen m.et Groot-Brittannië zijn. Door aansluiting van Groot-Brittannië bij de Europese Gemeenschap kan het beeld van de Westelijke wereld veranderen
en ook het beeld van Afrika.
Dit is het laatste hoofdstuk in de serie „Het schoolboek aangevuld". Het complete verhaal verschijnt in druk.
Exemplaren van die brochure worden toegestuurd na ontvangst van bericht bij de
Voorlichtingsdienst van de Europese Gemeenschappen
—
Mauritskade 39
—
Den Haag

VERGADERING VAN DE IDEEËNCOMMISSIE,
GEHOUDEN 22 JANUARI 1962
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Idee no. 9. D. v. d. Beek. Het aanbrengen van een
uitschuifbare burry aan de platenwagen voor vervoer
van lange platen. Het vervoer van bijzonder lange platen
komt slechts sporadisch voor en het daarvoor treffen
van speciale voorzieningen is te kostbaar.
Aanmoedigingspremie: ƒ 5,—.
Idee no. 13. H. Semeijn. Het opgeven van de bouwlengte van afsluiters. Dit idee kan niet steeds worden
toegepast omdat er veelal afwijkingen voorkomen. Niettemin kan er een belangrijke verbetering mee worden
verkregen.
Premie: ƒ 40,—.
Idee no. 14. A. A. Pelgrim. Het mechanisch vastzetten van schroefbouten. Dit idee levert een besparing
van arbeidstijd op.
Premie: ƒ 25,—.
Idee no. 15. C. H. Knook. Het gebruiken van een
spanschroef in plaats van een pullift. Dit idee kan worden toegepast op plaatsen, die met een pullift moeilijk
bereikbaar zijn en geeft dan een gunstig resultaat.
Premie: ƒ 25,—.

Idee no. 16. G. Kammers. Het solderen van sneldraaistalen plaatjes op de beitelschacht met koper. Deze
werkwijze is reeds eerder toegepast. Deze werkwijze is
door het idee opnieuw onder de aandacht gebracht.
Aanmoedigingspremie: ƒ 5,—.
Idee no. 17. A. Huisman. Het plaatsen van een verkeersspiegei op een onoverzichtelijk punt op de werf.
Door toepassing van dit idee zal de veiligheid worden
bevorderd.
Premie: ƒ 10,—.
Idee no. 19. A. S. Uilenhoed. Het aanbrengen van
een nok op de ponsmachine. Dit idee is niet nieuw, doch
de toepassing heeft in het onderhavige geval een besparing opgeleverd.
Premie: ƒ 10,—.
Idee no. 22. A. A. Antheunisse. Het aanbrengen van
afschermpiaten in verwarmingsoven voor pijpen. Dit
idee is reeds toegepast en werkt goed.
Premie: ƒ 25,—.
Idee no. 23. A. de Ruiter. Wijze van bevestiging van
touwen aan kraanarmen. De voorgestelde wijze van bevestiging bevordert de veiligheid.
Premie: ƒ 20,—.
idee no. 24. G. van Ee. Steken van spiebanen op de
Skoda-kotterbank. Toepassing van dit idee is voorlopig
nog niet mogelijk.
Aanmoedigingspremie: ƒ 5,—.
Idee no. 25. A. Huisman. Afwering van afval, olie
enz. van de hellingen. De voorgestelde installatie is niet
afdoende en bovendien zeer kostbaar.
Aanmoedigingspremie: ƒ 5,—.
Idee no. 26. Mej. N. Kohier. Vermelding van dossiernummers op de bestellingen. Toepassing van dit idee
geeft een tijdsbesparing bij opzoeken en opbergen van
stukken.
Premie: ƒ 25,—•.
Idee no. 27. W. T. Hermans. Matrijs voor het drukken van platen. Dit idee geeft een betere werkwijze en
een besparing.
Premie: ƒ 25,—.
Idee no. 28. J. van Holten. Het repareren van polyester mailen met schellak. Dit idee geeft een snellere
werkwijze en een beparing op de arbeidstijd.
Premie: ƒ 75,—.
idee no. 30. J. de Bruyn. Inzetten van tapeinden met
behulp van boutentoi. Dit idee is aanvankelijk afgekeurd omdat gevreesd werd, dat de schroefdraad zou
beschadigen. Achteraf is deze werkwijze toch doelmatig
gebleken.
Premie: ƒ 25,—.

DANKBETUIGINGEN
Langs deze weg betuig ik gaarne mijn hartelijke dank
aan de Directie en de maatschappelijk werkster voor de
prachtige fruitmand, die ik tijdens mijn ziekte mocht
ontvangen.
H. P. Badoux.
Ondergetekende betuigt, mede namens zijn echtgenote,
zijn hartelijke dank aan de Directie en leden van het
Bijzondere Fonds voor het Kerstpakket en voor de fruitschalen, die hij tijdens zijn ziekte mocht ontvangen.
A. Bijl.
Ondergetekende betuigt hierdoor, mede namens zijn
vrouw, zijn hartelijke dank aan de Directie voor de
prachtige fruitmand, die hij met Kerstmis mocht ontvangen. Tevens wenst hij aiien een voorspoedig 1962.
H. C. P. de Groot.
Mede namens mijn echtgenote betuig ik mijn hartelijke
dank aan de Directie, de bedrijfsleiding, bazen en collega's voor de veie blijken van belangstelling en de geschenken, die ik ter gelegenheid van mijn zilveren jubileum mocht ontvangen.
A. Lemson.
Gaarne betuigen wij onze hartelijke dank aan de Directie voor de Kerstgave, die wij mochten ontvangen.
De Gepensionneerden.
Mede namens mijn echtgenote betuig ik hierdoor mijn
hartelijke dank aan de Directie en alle anderen voor de
blijken van beiangsteiiing en de geschenken, die ik ter
gelegenheid van mijn 25-jarig dienstverband bij de Werf
Gusto mocht ontvangen.
J. C. Verkade.

Idee no. 31. A. Huisman. Aanschaffen van een oven
voor het verbranden van afval. De huidige wijze van
vuilverwerking voldoet goed en bovendien is de aanschaf van een oven te kostbaar.
Aanmoedigingspremie: ƒ 5,—.
De ideeën nos. 39 (1960), 18, 20 en 21 kwamen niet
voor een beloning in aanmerking. De ideeën nos. 29 en
32 werden aangehouden tot de volgende vergadering.
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3 JUBILARISSEN
De reeks jubilarissen zet zich voort. Ook in 1962. Zij het dan niet in zulk een hoog tempo als in 1961. Hadden
wij het vorige jaar ongeveer 60 jubilarissen, dit jaar komen we niet verder dan zesendertig. Nog een respectabel
aantal! Het kan er nog best mee door.
De eerste drie, die op donderdag, 25 januari 1962 aan bod waren, waren de heren M . J. den Ouden, B. aan
de Wiel en J. C. Verkade. Zij werden door de Directie ontvangen en toegesproken door de heer F. Smulders,
die er op wees, dat de jubilarissen van vandaag meegeholpen hebben aan de groei en de bloei van de Werf
Gusto. Hij wenste hen geluk met deze feestdag, die ook een feestdag voor het bedrijf is. Spreker dankte de
jubilarissen voor de prestaties, die zij in de afgelopen vijfentwintig jaar voor de Werf hebben geleverd en speldde
hen het zilveren Gusto-insigne in het knoopsgat. Ook reikte hij aan elk hunner een gouden horloge en een
geschenk onder enveloppe uit. Vervolgens deelde spreker mede, dat de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel voor de jubilarissen een vererend getuigschrift met de bijbehorende zilveren legpenning beschikbaar had gesteld. Hij reikte daarop de getuigschriften en penningen aan de betrokkenen uit.
Namens de jubilarissen heeft de heer Verkade een woord van dank gesproken voor de ontvangst, de waarderende
woorden en de geschenken.
De bijeenkomst werd besloten met een gezellig praatje onder het genot van een kopje koffie en een sigaar of
sigaret.

UIT ONS MIDDEN

In dienst:
2-l-'62 T. P. G. M . V. Dobbelsteen, volontair Onderhoud.
8-l-'62 Mej. U. C. Samuels, kantoorbediende Hollerith.
10-l-'62 V. Acconi, draaier M.B.
15- l-'62 J. Koning, lasser Montage.
16- l-'62 Mej. M . H. Bergkotte, kantoorbediende
Tekenkr.Kr.Bouw.
22-l-'62 L. F. Lobry, lasser S.B.
22-l-'62 W. C. V. d. Mark, lasser Montage.
22-l-'62 Mevr. T. S. Simons-Hendriks, werkster.
24- l-'62 V. Ateni, hulpkoperslager M.B.
25- l-'62 G. W. F. Godijn, kraanrijder S.B.
26- l-'62 J. Mancheno Gomez, lasser M.B.
26-l-'62 J. Gonzalez Ramirez, lasser S.B.
26-l-'62 J. Caluo Ramas, lasser S.B.
26-l-'62 M . Perez Viejo, lasser S.B.
26-1-'62 J. Escalera Rodriguez, lasser S.B.
Uit mil. dienst terug:
29-l-'62 P. K. Tonnon, draaier M.B.

"Het

voordeel

van deze baan is, dat je

niet behoeft te lachen om de moppen, die
je baas vertelt."
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Geboren:
25-12-'61 Anne Mieke, dochter van D. Noordijk en
W. A. H . Noordijk-Sla.
29- 12-'61 Jolanda Marianne, dochter van A. J. B. v. d.
Pluijm en J. L. v. d. Pluijm-Lafeber.
30- 12-'61 Johanna Wilhelmina, dochter van C. A. ten
Bosch en A. J. ten Bosch-Oosterman.
3- l-'62 Wilna en Pieter, dochter en zoon van P. de
Ruiter en W. A. M . de Ruiter-Hokke.
12- l-'62 Rudolf, zoon van K. Flik en M . P. FlikJanssen.
18- l-'62 Rense, zoon van W. v. d. Spoel en J. H. v. d.
Spoel-Kuiters.
22- l-'62 Marja Johanna Maria, dochter van N. Mookhoek en N . M . Mookhoek-Ossenforth.
25- l-'62 Adrianus Berend, zoon van M . P. v. Rijnsbergen en J. P. C. V. Rijnsbergen-v. d. Heiden.
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P.V. GUSTO SLIKKERVEER

Dinsdag, 16 januari 1962. De dag van Gusto's 12de
Contactavond, weer gehouden in de prachtige „Electro"zaal te Slikkerveer.
Nadat de Voorzitter alle aanwezigen een welkomswoord
had toegesproken, stelde Kees Nouens zijn gezelschap
„Variété-Florida", uit Den Haag, dat optrad met de
grote Florida-Show 1962, aan het publiek voor. Waarna
het goedgeluimde publiek kon kijken en luisteren naar
het voortreffelijke accordeon-duo „De Rattinies", dat
een prachtige vertolking gaf van een gedeelte uit Verdi's
opera ,,Nambucco", het slavenkoor, waar het publiek
geboeid en ademloos naar luisterde. Met enkele populaire melodieën brachten de Rattinies de zaal in feeststemming.
Hierna vertoonde de conferencier Harry Touw zich op
het toneel en hij ontpopte zich als een uitstekende komiek. Hij nam de toeschouwers kostelijk in de boot.
Vooral met zijn parodie op een TV-uitzending, waarin
hij beurtelings Aad van Leeuwen en Tante Hannie (Lips)
imiteerde, had hij veel succes. Verder bracht Gilbert de
zaal in verwondering door zijn capriolen op muzikaal en
acrobatisch gebied. Ook de Winnie's, twee frisse jongedames (één gitaar en twee sprankelende stemmetjes)
brachten een goede ontspanning. Met achter de vleugel
de uitstekende pianist Adri de Lange, die voor een
prachtige illustrerende muzikale begeleiding zorgde, ook
bij de andere programma-onderdelen. De „Tornado's"
brachten nog een knap stukje trapezewerk.
Hierna commandeerde de conferencier het publiek naar
de foyer, waar in een prettige sfeer werd genoten van
een geurig kopje koffie met gebak.
Na de pauze brachten de Rattinies de stemming weer
direct op het goede peil met vrolijke accordeonklanken.
Het duo viel zo goed in de smaak, dat het werd teruggeroepen en als toegift ,,Circus Renz" ten gehore
bracht.
Toen, ineens, ging het licht in de zaal uit en toen het
voetlicht aanflitste zag men op het podium enkele
prachtig uitgebeelde sportfiguren; een atletisch in goud
geschminkte gestalte, in een van kleur wisselend voetlicht. Een fascinerend schouwspel, waarmee Rogald, „de
man in het goud", veel succes oogsttte. Daarna traden
de Winnie's ten tweede male op, Billy en Willy, met
acrobatisch gooi- en smijtwerk. Als laatsten volgden
toen nog „Les Bollinies" met muzikale clownerie.
De Voorzitter sloot daarna de avond en ging met de
Secretaris een wedloop aan in het ruilen van een boeket
bloemen voor een kusje van een charmante artiste. Een
wedloop, die eindigde in het voordeel van de Secretaris
met 3 tegen 2.
Het vrolijk naar huis terugkerende publiek kan terugzien op een goed geslaagde contact-avond, dank zij de
goede keus van het bestuur. De opkomst van de leden
was iets minder dan het vorige jaar, maar dat verlies
werd weer hersteld doordat de leden ditmaal ook huisgenoten boven de veertien jaar mee konden brengen.
Vanaf deze plaats hartelijk dank namens alle leden aan
het bestuur voor deze gezellige contact-avond.
H. H .
P.S.
Bestuur, ga voort op de ingeslagen weg. Het was zó ! !!
(0)
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C O D E R I N G V A N D E L E T S E L S (Schiedam)
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Hoe was de veiligheidstoestand in onze bedrijven in het
afgelopen jaar? Is ons aller doel, om hierin verbetering
te brengen, geslaagd?
Het verloop van het ongevallencijfer (verzuim-ongevallen) gaf het afgelopen jaar voor:
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1 Vinger
2 Hand
3 Pols
4 Onderarm
5 Elleboog
6 Bovenarm
7 Schouder
8 Teen
9 Voet
10 Enkel
11 Onderbeen
12 Knie
13 Bovenbeen
14 Heup
15 Romp
16 Oog
17 Hoofd

OVERZICHT ONGEVALLENBEURZEN 1961

H

Gem.
verz.
per
ongev.

12

CODERING VAN D E LICHAAMSDELEN
(Schiedam)
Lichaamsdeel

Schiedam:
144 (178) ongevallen met 1728 (2248) dagen;
Slikkerveer:
31 ( 2 7 ) ongevallen met 289 ( 351) dagen;
Geleen:
89 ( 84) ongevallen met 984 (1163) dagen.
De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn die van 1960.
In het jaar 1961 was er én dodelijk ongeval te betreuren. Bovendien vonden op de werven van ons bedrijf
nog twee dodelijke ongevallen plaats van personeel, in
dienst van onderaannemers.
Bij het analyseren van de ongevallen komen we vanzelf
terecht bij de menselijke feilen en tekortkomingen, die
meer dan 80 % van de ongevallen veroorzaken (zie de
ongevalscodering).
De instelling ten opzichte van het veilig werken is bij ons
naar mijn mening te passief. We moeten er ons van
bewust zijn, dat wij er nooit zullen komen als wij er niet
van uitgaan, dat allen in het bedrijf mee moeten doen
om de werf Gusto tot een veilige en goede plaats te
maken om te werken.
Door veilig te werken, voorkomen wij ongevallen!
J. O. M .
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O V E R Z I C H T O N G E V A L L E N 1961
(Slikkerveer)
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Ongevallen met verzuim, plaats gevonden in 1960,
doorlopende in 1961
Werf Schiedam
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CODERING VAN D E LETSELS
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P S e x m i m d s t a a t xxetjes
In 1961 is ze begonnen: de actie „Opgeruimd staat netjes". De algemene actie voor het schoon houden van
onze steden en dorpen.
We heriimeren ons uit onze jonge jaren — en dat is (heiaas) ai lang geleden.— dat de A.N.W.B. een campagne
inzette onder leuze:
„Laat niet ais dank voor 't aangenaam verpozen,
„de eigenaar van het bos de schillen en de dozen!"
De actie van de A.N.W.B. was speciaal gericht op het schoon houden van de natuur. De actie „Opgeruimd staat
netjes" is speciaal gericht op het schoon houden van steden en dorpen.
Dan bestaat er nog een „actie-zonder-naam", die beoogt onze woningen schoon te houden. Deze laatste actie
wordt speciaal door de huismoeders gevoerd . . . . en met succes. Hoe dikwijls horen we haar niet tegen de
kinderen zeggen: „Nu eerst je rommel opruimen en dan naar bed!" Ja, de huisvrouw zorgt er wei voor, dat het
huis aan kant is. En wee de man, die daaraan niet zijn voile medewerking zou geven. Er zou wat voor hem
zwaaien!
Drie acties: de natuur, de stad, het huis. Hebben we dan aiies?
Neen; er ontbreekt één schakel: de fabriek. In huis, in de stad en in de natuur brengen we % deel van ons
leven door en om die schoon te houden zijn er drie acties. In de fabriek brengen we j / ^ deel van ons leven door
en om de fabriek schoon te houden is er geen enkele actie. Daar zit iets onlogisch in.
Dat de actie voor het schoonhouden van de fabriek ontbreekt, is soms heel goed te merken. Smijt maar neer,
jongen; iaat de boei maar liggen. Zolang we er de nek niet over breken, hebben we er geen last van.
Maar als door de slordigheid van anderen een van onze collega's een ongeval overkomt, dan is Leiden in last.
Dan schrikken we. Dan gaan we hier en daar wat opruimen. Maar niet lang daarna is het weer ais van ouds.
Gooi maar neer.
Zou het nu niet mogelijk zijn ook op de Werf zo'n „Opgeruimd staat netjes"-actie te ontketenen? Zo heel veel
behoeft U er niet voor te doen. Alleen maar de boei niet laten slingeren. Alleen maar het overtollige materiaal en
gereedschap opbergen, waar het hoort. Alleen maar zorgen, dat het geen zootje wordt. Waar een ander zijn nek
over breekt.
In de natuur gaat het om de schillen en de dozen. In de stad om papierafvai, hondenvuii, lege sigarettendoosjes,
patat-frites-zakjes enz. Thuis gaat het om het speelgoed, boeken, kranten en dergelijke.
Bij een „Opgeruimd staat netjes"-actie op de Werf mag U gerust Uw sigarettenpeukje op straat gooien. Dat is
niet zo erg. Maar we zouden graag zien, dat U een stukje hoekijzer of een oude plank of een stalen strop zou
opruimen, w a n t . . . . opgeruimd staat netjes!

HET KAN

ANDERS DAN

BIJ

ONS!

Wanneer de instelling van het personeel ten aanzien van het veilig werken goed is, geeft dat prachtige resultaten, waardoor
heel wat pijn en leed wordt voorkomen. Niet mogelijk? Natuurlijk wél mogelijk. Op dit gebied is alles mogelijk, indien de wil
om veilig te werken maar aanwezig is. Maar dan ook bewust aanwezig! Leest U het onderstaande krantenbericht maar eens,
dat het vorige jaar in Amerika verscheen.
Wilmington, Del., 10 oktober 1961.
Voor de derde maal werd door het personeel van een Amerikaanse onderneming een ongeëevenaard veiligheidsrecord in de
staalbouwindustrie — een heel jaar zonder tijdverlies ten gevolge van een ongeval — gevestigd op 34 grote bouwwerken
in 13 staten. Bij het beëindigen van het werk op zaterdag j.I. hadden de 7000 werknemers van deze onderneming gedurende
12 maanden achtereen gewerkt zonder tijdverlies tengevolge van ongevallen.
Daarnaast noteerden 4000 werknemers van onderaannemers op deze werken, waarvoor dezelfde veiligheidsvoorschriften
gelden als voor de betrokken onderneming, 10 achtereenvolgende maanden zonder tijdverlies wegens ongevallen op het werk.
Gedurende deze periode werkten deze twee groepen in totaal bijna 14.000.000 veilige, doch dikwijls kritieke uren. Hadden
zich in deze ondernemingen de ongevallen in gelijke mate voorgedaan zoals die in de gehele bouwindustrie regelmatig
voorkomen, dan zou men in de bewuste periode meer dan 420 ongevallen met blijvend letsel, ot zelfs dodelijke ongevallen
hebben kunnen verwachten.
Dit is de derde maal, dat de betrokken bouw-eenheden een schitterend veiligheidsrecord van 12 maanden vestigden. Bij
twee vroegere gelegenheden, n.1. op 5 april 1955 en op 14 juni 1957, beëindigde dit personeel eveneens een vol jaar werken
zonder ongevallenverzuim.
Uit erkentelijkheid voor dit resultaat zullen aan alle werknemers tijdens een plechtigheid op elk werk speciaal ontworpen medailles, waarop dit feit vermeld staat, worden uitgereikt.
Noot van de Redactie:

Zonder daarover

een vol jaar zonder ongevallenverzuim
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ruggespraak

ook gaarne

te hebben gehouden nemen wij aan dat de Directie

aan alle werknemers een zilveren medaille zal willen

van de Werf Gusto voor
toekennen.

BEPROEVING
EN VERSCHEPING

Tergend langzaam, voortdurend tussen de lange kribben in de
rivier -wegkruipend om zovepl mogelijk buiten de sterke ebstroom te blijven, vorderde de naamloze demontabele snijkopzuiger CO 456 in de richting Gorinchem. De zestig paardekrachten sterke buitenboordmotor kon het alleen niet aan,
zodat sleepboothulp was ingeroepen om naar de Waal te varen,
waar de beproevingen zouden plaats hebben.
Laat in de morgen werd de plaats bereikt, die door de Rijkswaterstaat aangewezen was voor de baggerproeven,
't Was bitter koud op die negentiende december; een scherpe
oostenwind maakte een verblijf aan boord van de zuiger allerminst tot een aangename ervaring.
De zuiger is nl. gebouwd om in subtropisch gebied te werken,
zodat er geen verwarming is, terwijl er bovendien op dit soort
kleine baggerwerktuigen geen accommodatie aanwezig is.
Onmiddellijk na aankomst werden de ankers uitgebracht en
werd het schip gesteld om met proefzuigen te beginnen. Na
enkele uren baggeren bleek, dat men tevreden kon zijn over
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de resultaten en tegen de avond voer men weer terug naar
Sliedrecht.
De andere morgen toog men aan het werk om de zuiger te
demonteren en voor verzending naar Rotterdam gereed te
maken. Na enkele dagen lagen de vijfentwintig colli met een
gezamenlijk gewicht van bijna 100 ton in binnenschepen.
De verscheping naar Tunesië geschiedde met het motorschip
Naguilan, dat door slecht weer en mist later dan voorzien
in Rotterdam arriveerde. Op 3 januari kon met laden worden
begonnen en daags daarop werd het vertreksein gegeven.
De reis van Rotterdam naar Tunis met de Naguilan heeft
drie weken geduurd. Bij aankomst was onze baggerspecialist,
de heer L. Rietveld, in Tunis aanwezig om de zuiger weer mee
op te bouwen en te beproeven. Hij zal er nog drie maanden
blijven om het personeel van de klant er van op de hoogte
te brengen, hoe zij met het baggerwerktuig dienen om te gaan.
Wij hopen, dat dit I.H.C.-standaard-produkt ook in Tunesië
goede diensten zal bewijzen en zal mogen bijdragen tot verdere ontwikkeling van de havens aldaar.

Zwemmers en baders opgepast: diepe vaargeul. Dat stond
levensgroot op een bord bij de haven van Nijkerk. Je zou eruit
kunnen afleiden dat de eerste 14" snijkopzuiger voor de Philippijnen, die hier de vorige avond was aangekomen om beproefd te worden, al heel wat had gedaan. Er zijn tenslotte
op het IJsselmeer al vaker geheimzinnige dingen gebeurd, te
oordelen naar de verhalen van de vissers.
Aan de CO 437 was echter niets geheimzinnigs en de opvarenden hadden in de afgelopen nacht ook zeker aan andere
dingen gedacht dan aan het maken van een vaargeul voor Nijkerk, want het was een zware overtocht geweest. Na uitstel,
omdat de ijsmassa's niet wilden wijken uit het IJsselmeer,
kwamen de januaristormen. Op een bepaald ogenblik moest
men bij onze vennoot Verschure, waar de drie Manillazuigers worden gebouwd, toch besluiten erdoor te gaan. Zoiets
kan, wanneer je de grillen van het weer en de kwaliteit van je
materiaal kent; het ging dus goed.
Ook de al eerder gereed gekomen duwboot CO 445 ging
mee, want die kon dan meteen worden beproefd. Hoewel in
verband met het ongunstige weer extra sleepboothulp was
meegegeven kwam bij de overtocht vast te staan, dat de duwboot de zuiger straks ook alleen best aan zal kunnen.
BIJ DE ZUIDERZEEWERKERS
Op de zuigplaats was het, uit baggermans oogpunt bezien,
een gezellige boel. Bij Nijkerk werkt de Dienst der Zuiderzeewerken namelijk aan de inpoldering van Zuidelijk Flevoland.
Allerlei soorten baggermaterieel lagen in de zware klei te
werken. Het was, alsof een hele familie bij elkaar was getrommeld om een pril neefje zijn eerste stappen te zien doen.
Op spudpalen dan. Maar intussen blies de Manilla-zuiger een
fraaie partij mee in dit baggerorkest, terwijl er ook ruimschoots
gelegenheid was om met het duwbootje te „spelen."
STERK IN DE BEPROEVING
De kleine verdrietelijkheden, waaraan men bij een beproeving
niet ontkomt, bleven eigenlijk beperkt tot enige moeilijkheden
met de ankers. In de bijzonder harde klei op de baggerplaats
hielden de ankers van het nu gebruikte type en gewicht niet
voldoende om de grote liertrek te kunnen opvangen. Dit gaf
extra werk, maar er kunnen nu maatregelen worden getroffen, waardoor straks met de twee volgende Manillazuigers regelmatiger kan worden gewerkt.
Belangrijker is dat de installatie als geheel, die een bijzonder
zware beproeving heeft doorstaan, zich prachtig heeft gehouden. Ook de onderdelen waarvoor speciale aandacht bestond — de snijkopaandrijving met vloeistofkoppeling en de
pneumatische bediening van de centrale lier — gaven in alle
opzichten reden tot tevredenheid.
PER SCHIP NAAR MANILLA
Dezer dagen wordt de CO 437 gedeeltelijk gedemonteerd
en samen met de duwboot per schip overgebracht naar de
Philippijnen. Beide eenheden zullen daar, resp. onder de
namen SDP IV en PB I dadelijk aan 't werk gaan in de
haven van Manilla. Met telkens een maand tussentijd zullen
dan de zusterzuigers CO 438 en CO 439 volgen en in de
loop van de zomer komt de tweede duwboot dit gedeelte van
de Manilla-order completeren.

1. Tijdens de afloop:
Onder zeer grote belangstelling is op 2 februari de C O 424, de ,,Free Enterprise",
bij Werf Gusto de Maas ingegleden, kompleet met beide motoren en de eerste laag
van de opbouw.
2. Man met pet:
Die grote belangstelling was voornamelijk buitenlands. De opdrachtgever had maar
liefst ruim honderd gasten uit Engeland meegebracht. Behalve natuurlijk talrijke
bolhoeden, viel ook dit in geheel Engeland beroemde hoofddeksel van John Bolster
te bewonderen. H i j is een bekend radio- en televisiekommentator.
3. Doop:
Het grote ogenblik: mevrouw Berenice Nott, echtgenote van de directeur van
Townsend Brothers Ferries L t d . , spreekt de hoop uit dat de ,,Free Enterprise", die
tussen Galais en Dover gaat varen, voor zeer velen het symbool van een geslaagde
vakantie zal worden.
4. Toast:
De gebruikelijke uitwisseling van gelukwensen, dankwoorden en andere beleefdheden
werd gekenmerkt door een bijzonder gezellige en vertrouwelijke sfeer. U ziet hier
de heer George Nott met zijn echtgenote, tijdens de toespraak van de heer Nott
in de directiekamer.
5.
De
de
het

N a de afloop:
,,Free Enterprise" werd door twee sleepboten teruggebracht naar de werf en aan
afbouwhelling gemeerd. Onze mensen gingen onmiddellijk weer aan boord om
schip zo snel mogelijk klaar te maken voor aflevering.
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HET BEELD IN KLEUREN, DAT OP HET
DOEK UIT JE HANDEN KOMT
Iets maken. Een beeld, dat op
het doek uit je handen komt in
de mooie kleuren, die je ogen
tevoren al hebben gezien. Dat
is schilderen, zoals de heer
A. Theuerzeit (modelmakerij,
Verschure) het ziet en beleeft.
Laatst was er een moderne jonge
schilder voor de televisie. Op een
vraag van de interviewer antwoordde hij losweg: „Rembrandt?
Ken ik niet, nooit van gehoord".
De schilder Theuerzeit, amateur,
maar degelijk geschoold, hoorde
het aan en wond zich er niet
over op. Daarvoor loopt hij al te
lang mee.
Hij begon mee te lopen toen hij
al tussen de veertig en de vijftig
jaar was, nadat in zijn jeugd
al bijzondere gaven tot uiting
waren gekomen. Hij nam vier
jaar lang privé-Ies, 's avonds bij
een kunstschilder in Zaandam.
Later de avond-u.t.s., om de
technische kant van de kunst
wat bij te houden. Honderden
schilderijen, etsen, gravures,
waarvan ook veel in opdracht
werden gemaakt. Dat is het
werk van de heer Theuerzeit in
zijn vrije uren. Hij schilderde
overal in het land. Een landschap, een doorkijkje op een
boerderij, je ziet het soms opeens, je gaat erbij zitten, je
schildert het en je bent er gelukkig mee.

raden hoe het met mij gesteld is?"
Er valt niet veel te raden.
Het is zonder meer duidelijk,
dat hij zich veel voorstelt van
die tijd.

Vondelpark, dat is een aquarel.
Dit is een borstbeeld van Seneca,
u weet wel, die Romeinse filosoof. Die maak ik met een spiegelbeeld, dat is moeilijk. Het wil
niet direct. Dan doe ik eerst iets
anders en over een paar maanden lukt het wel."
Niet alleen voor zichzelf
Het leerschoolgebouw op de
scheepswerf had nog een grote
kale wand. Hij bekeek het eens
en werkte er drie dagen aan.
Toen hadden de Verschure-leer-

„Open plek in liet bos"

„Winter

Geduld
Hij neemt uit een doos een portret waarop in sobere, sprekende lijnen een man is uitgebeeld.
„Dat is mijn vader. Hij was toen
vier en tachtig. En dit is het
20
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lingen een schilderij van drie
meter hoog. Een foto van dit
schilderij, hem aangeboden door
de directie, hangt nu in zijn
huiskamer. Hij kijkt er met even
veel plezier naar als de leerlingen naar het schilderij zelf. Zo
zien we, dat hij zijn kunstzinnige
hobby niet alleen voor zichzelf
houdt. Dat zagen zijn collega's
in het bedrijf al vaker. Bijvoorbeeld, toen hij in 1953 een groot
schilderij maakte van de watersnoodramp en dat verlootte. De
opbrengst was voor het Rampenfonds.
Dit jaar gaat de heer Theuerzeit met pensioen. „Er zijn mensen die daar verschrikkelijk tegenop zien," zegt hij. „Kunt u

De foto's bij dit artikel zijn gemaakt door een andere hobbyman: de heer S. van Loenen
(gereedschapmakerij, Verschure).
Hij heeft in acht jaar tijd niet
alleen een grote bekwaamheid in
het fotograferen ontwikkeld,
maar bovendien een ontzagwekkend arsenaal van foto-apparatuur verzameld. Deze twee factoren tezamen stellen hem in
staat alles te maken wat hij wil,
en dat is veel.
Graag ging hij mee met toestellen en lampen om zijn oudere
collega, de heer Theuerzeit, eens
extra fraai in Het Zeskant te laten verschijnen.
Amateur schilder, maar niettemin degeWk
geschoold.

